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    „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 
     гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
  

ПРОТОКОЛ 
№ 3 

 
Днес, 02.10.2015 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 01/06.01.2015 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” 

АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 34/10.02.2015 г. и Заповед № 189
А
/26.06.2015 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД, за провеждане на открита процедура по ЗОП в състав: 

 

Председател: 
Петинка Петрова – административен секретар/координатор Административно - стопански блок в 

“МБАЛ-Шумен” АД 

Членове: 
Светозар Петков – правоспособен юрист;  

Красимира Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Румяна Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД 

 

със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на откритата 
процедура участници, за съответните Обособени позиции в открита процедура с предмет „Периодична 
доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 

 

В 16:30 часа – определеният, начален час за отваряне на ценовите предложение не присъстваха 

представители на участниците. 

 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от разглеждането на 

техническите предложения представени в Плик № 2, също така обяви оценяването на участниците по 

обособени позиции по показателите Срок на доставка в часове и Качество. 

 

 След това председателят на комисията отвори Пликове № 3 “Предлагана цена” на всеки един от 

допуснатите участници и оповести тяхното съдържание пред останалите членове на комисията. Ценовите 

предложения на отделните участници бяха подписани най-малко от трима членове на комисията. 

Участниците са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на обществената поръчка по 

Обособени позиции, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията приключи своятата работа в 20:10 часа. 

 

Десето заседание на комисията 
 На 07.10.2015 г. в 16:30 часа горепосочената комисия се събра при закрити врата в заседателната зала на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок за да разгледа по същество 

представените от участниците ценови предложения, при което установи следното: 

 
 1. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
 2. „ИНФОМЕД” ЕООД е представил ценово предложение за Обособената позиция, за която участва и е 

допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

 3. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва 
и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 27, 51 и 52, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТРЕЙД” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 27, 51 и 52, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

 4. „ОКОЛАБ” ЕООД е представил ценово предложение за Обособената позиция, за която участва и е 
допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 Участникът е предложил цена за Обособена позиция № 221, която е с повече от 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочената Обособена 

позиция. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ОКОЛАБ” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника цена за 

Обособена позиция № 221, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

 5. „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД е представил ценово предложение за Обособената позиция, за 
която участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

6. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 
които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 7, 9, 10, 14, 25, 29, 30, 31, 35, 47, 71, 77 ,81, 86, 

87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 115 и 218, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 

ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции №№ 7, 9, 10, 14, 25, 29, 30, 31, 35, 47, 71, 77, 81, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 115 и 

218, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД 

или по факс на 054/800 751. 

 

7. „БИКОМЕД” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 
допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 119, 140, 202, 203 и 206, които са с повече от 

20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за 

посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БИКОМЕД” ООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 119, 140, 202, 203 и 206, в срок до три работни дни от датата на получаване на 

искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

8. „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 
участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 29 и 35, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 29 и 35, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

 9. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД 
относно Обособените позиции, за които участва и е допуснат в откритата процедура, комисията установи 

следното: 
Участникът е представил ценови предложения за всички Обособени позиции, за които е допуснат до 

този етап на откритата процедура, а именно Обособени позиции с №№ 125, 126, 130, 140, 143, 146, 147, 148, 

150, 154, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 
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които не са в съответствие с изискванията на Възложителя. По цитираните Обособени позиции в 
Техническата спецификация Възложителят е задал единица мярка “дузина”. Следователно, за тези Обособени 

позиции, участниците би следвало да оферират единична цена за 12 броя /дузина/. В представените от 

участника  „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД ценови предложения е посочена цена за един брой. 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно реши да предложи участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД за отстраняване от по-
нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 125, 126, 130, 140, 143, 

146, 147, 148, 150, 154, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 

195, 196, тъй като представените за цитираните Обособени позиции ценови предложения не отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя. 

 

10. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 
които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 20, 28, 37, 40, 88, 95, 104, 111, 119 и 

218, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 

останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 20, 28, 37, 40, 88, 95, 104, 111, 119 и 218, в срок до три работни дни от датата 

на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

11. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 
участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 1, 9, 10, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 40, 43, 47, 81, 

88, 92, 93 и 97, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения 

на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 1, 9, 10, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 40, 43, 47, 81, 88, 92, 93 и 97, в срок до три работни дни 

от датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

12. „ФАРКОЛ” АД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 
допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 2, 9, 27, 29, 30, 34, 35, 51, 71, 209, 216 и 221, 

които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите 

участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ФАРКОЛ” АД да представи 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за Обособени 

позиции №№ 2, 9, 27, 29, 30, 34, 35, 51, 71, 209, 216 и 221, в срок до три работни дни от датата на получаване на 

искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

13. „МЕДИТЕХ” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 
допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 143, 145, 181 и 183, които са с повече от 20 на 

сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТЕХ” ООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 143, 145, 181 и 183, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

14. „БИЛМЕД” ЕООД е представил ценовите си предложения за Обособените позиции, за които 
участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
15. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
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Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 9, 10, 20, 34, 43, 44, 94, 95 и 209, които са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции №№ 9, 10, 20, 34, 43, 44, 94, 95 и 209, в срок до три работни дни от датата на получаване 

на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

16. При разглеждане по същество на представените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е допуснат в 
откритата процедура, комисията установи: 

 16.1. По отношение на Обособена позиция № 98 - Спринцовки 20 мл, при ориентировъчно количество 
66 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,13 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 8 580,00 лв., а не посочената от участника 8 316,00 лв.; 

 16.2. По отношение на Обособена позиция №  99 - Спринцовки 10 мл, при ориентировъчно количество 
155 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,08 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 12 400,00 лв., а не посочената от участника 12 555,00 лв.; 

 16.3. По отношение на Обособена позиция № 101 - Спринцовки 2 мл, при ориентировъчно количество 
142 000 бр. и предложена от участника единична цена от 0,05 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 7 100,00 лв., а не посочената от участника 6 390,00 лв.; 

 16.4. Относно Обособена позиция № 118 - Восък – хирургичен, участникът е задал ориентировъчно 
количество 5 бр. Действително, първоначално обявеното ориентировъчно количество в Техническата 

спецификация за тази Обособена позиция беше 5 броя. Впоследствие, в законноустановения срок, чрез Решение 

за промяна № 1
А
/20.01.2015 г., Възложителят на настоящата обществена поръчка промени ориентировъчното 

количество относно Обособена позиция № 118 – Восък хирургичен на 40 броя. Водени от горното, членовете на 

комисията единодушно решиха да преизчислят ценовото предложение на участника, при което, при предложена 

единична цена за единица мярка 4,92 лв. за стойност на Обособената позиция, предложена от участника се 

получава 196,80 лв.; 

 16.5. По отношение на Обособена позиция № 209 - Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера, при 
ориентировъчно количество 10 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,13 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 1 300,00 лв., а не посочената от участника 1 320,00 лв.; 

 16.6. По отношение на Обособена позиция № 218 - Шпатули еднократни, при ориентировъчно 
количество 4 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,02 лв., стойността за Обособена позиция, 

която се получава е 80,00 лв., а не посочената от участника 96,00 лв.. 

Коректно изчислените стойности на Обособени позиции №№ 98, 99, 101, 118, 209 и 218 са посочени в 

Приложение № 2 към настоящия протокол. 

Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 11, 44, 87, 88, 92, 95, 105, 138 и 218 участникът е 

предложил цени, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 

предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 
участника цени за Обособени позиции №№ 11, 44, 87, 88, 92, 95, 105, 138 и 218, в срок до три работни дни от 

датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

17. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника “БУЛМАР МЛ” ООД 
комисията констатира следното: 

 17.1. По отношение на Обособена позиция № 14 - Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки, при 
заложено в Техническата спецификация на обществената поръчка ориентировъчно количество 2 400 метра, в 

ценовото предложение на участника за цитираната Обособена позиция като ориентировъчно количество е 

записано 4 000 метра. След кратко съвещание помежду си, членовете на комисията единодушно решиха да 

изчислят коректна стойност на ценовото предложение на участника, при което при предложена цена от 0,44 лв. 

за единица мярка, за стойност на Обособената позиция, предложена от участника, се получи 1 056,00 лв. 

 Коректно изчислената стойност на Обособена позиция № 14 е посочена в Приложение № 2 към 

настоящия протокол. 
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Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 8 и 29 участникът е предложил цени, които са с повече от 

20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за 

посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от “БУЛМАР МЛ” ООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 8 и 29, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в деловодството 

на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

18. По отношение на ценовите предложения, представени от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, за 
Обособените позиции, за които участва и за които е допуснат в откритата процедура, комисията установи 

следното: 

  18.1. По отношение на Обособена позиция № 92 - Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал 
– ПВХ, прозрачен; Дължина: 150 см, при ориентировъчно количество 7 000 бр. и предложената от участника 

единична цена от 1,20 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 8 400,00 лв., а не посочената 

от участника 780,00 лв. 

 Коректно изчислената стойност на Обособена позиция № 92 е посочена в Приложение № 2 към 

настоящия протокол. 

Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 72, 86, 105 и 107 участникът е предложил цени, които са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” 
ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции №№ 72, 86, 105 и 107, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

19. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „РСР” ЕООД по отношение 
на Обособените позиции, за които участва и е допуснат в откритата процедура, комисията установи следното: 

  19.1. По отношение на Обособена позиция № 23 - Стерилна превръзка за фиксиране на назогастречна 
сонда от нетъкан текстил – размери L, S и I, при ориентировъчно количество 500 бр. и предложената от 

участника единична цена от 0,10 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 50,00 лв., а не 

посочената от участника 49,80 лв.; 

 19.2. По отношение на Обособена позиция № 30 - Престилки еднократни нетъкан текстил - нестерилни, 
при ориентировъчно количество 500 бр. и предложената от участника единична цена от 0,89 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 445,00 лв., а не посочената от участника 444,00 лв.; 

 19.3. По отношение на Обособена позиция № 41 - Катетри аспирационни трахеални - всички номера , 
при ориентировъчно количество 3 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,37 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 1 110,00 лв., а не посочената от участника 1 116,00 лв.; 

 19.4. По отношение на Обособена позиция № 52 - Маски за подаване на кислород с адаптер и 
удължител, тип „Ешман”, при ориентировъчно количество 100 бр. и предложената от участника единична цена 

от 1,34 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 134,00 лв., а не посочената от участника 

134,40 лв.; 

 19.5. По отношение на Обособена позиция № 71 - Катетри-нелатон  - всички номера, при 
ориентировъчно количество 4 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,32 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 1 280,00 лв., а не посочената от участника 1 296,00 лв.; 

 19.6. По отношение на Обособена позиция № 72 - Катетри тип "Тиман" № 14 и 20, при ориентировъчно 
количество 20 бр. и предложената от участника единична цена от 0,58 лв., стойността за Обособена позиция, 

която се получава е 11,60 лв., а не посочената от участника 11,52 лв.; 

 19.7. По отношение на Обособена позиция № 86 - Капачки за абокати, при ориентировъчно количество 
20 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,10 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 2 000,00 лв., а не посочената от участника 1920,00 лв.; 
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 19.8. По отношение на Обособена позиция № 91 - Аспиратор за многодозови флакони с бактериален 
филтър, при ориентировъчно количество 1 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,80 лв., 

стойността за Обособена позиция, която се получава е 800,00 лв., а не посочената от участника 804,00 лв.; 

 19.9. По отношение на Обособена позиция № 92 - Оригинална система за перфузор, Луер-лок; Материал 
– ПВХ, прозрачен; Дължина: 150 см, при ориентировъчно количество 7 000 бр. и предложената от участника 

единична цена от 0,82 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 5 740,00 лв., а не посочената 

от участника 5 712,00 лв.; 

 19.10. По отношение на Обособена позиция № 110 - Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни 
пациенти, при ориентировъчно количество 20 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,13 лв., 

стойността за Обособена позиция, която се получава е 2 600,00 лв., а не посочената от участника 2 599,20 лв.. 

Коректно изчислените стойности на Обособени позиции №№ 23, 30, 41, 52, 71, 72, 86, 91, 92 и 110 са 

посочени в Приложение № 2 към настоящия протокол. 

Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 30 и 41 участникът е предложил цени, които са с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за 

посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „РСР” ЕООД да представи 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за Обособени 

позиции №№ 30 и 41, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
20. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД 

за Обособените позиции, за които участва и за които е допуснат в откритата процедура, комисията установи 

следното: 

  20.1. По отношение на Обособена позиция № 120 - Нерезорбируем конец от найлон с размер 10/0, 
дължина на конеца  30 см, с двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх, при ориентировъчно 

количество 2 дузини и предложената от участника единична цена от 294,96 лв., стойността за Обособена 

позиция, която се получава е 589,92 лв., а не посочената от участника 589,93 лв.; 

 20.2. По отношение на Обособена позиция № 121 - Нерезорбируем конец от коприна с размер 8/0, 
дължина на конеца 30 см, с двойно шпатулирана игла 3/8 кръг 2х6 мм с микро връх, при ориентировъчно 

количество 2 дузини и предложената от участника единична цена от 247,11 лв., стойността за Обособена 

позиция, която се получава е 494,22 лв., а не посочената от участника 494,23 лв.; 

 20.3. По отношение на Обособена позиция № 125 - Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с 
размер 3/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм , при ориентировъчно количество 2 

дузини и предложената от участника единична цена от 38,57 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 77,14 лв., а не посочената от участника 77,15 лв.; 

 20.4. По отношение на Обособена позиция № 127 - Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с 
размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 18-20 мм, при ориентировъчно количество 2 

дузини и предложената от участника единична цена от 48,23 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 96,46 лв., а не посочената от участника 96,47 лв.; 

 20.5. По отношение на Обособена позиция № 128 - Нерезорбируем конец с полиестерно покритие с 
размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 21-25 мм, при ориентировъчно количество 24 

дузини и предложената от участника единична цена от 32,29 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 774,96 лв., а не посочената от участника 775,07 лв.; 

 20.6. По отношение на Обособена позиция № 129 - Нерезорбируем конец от кополиамид монофилен с 
размер 3/0 дължина на конеца 70-90 см, с режеща игла 3/8 кръг 16-18 мм, при ориентировъчно количество 2 

дузини и предложената от участника единична цена от 36,85 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 73,70 лв., а не посочената от участника 73,71 лв.; 

 20.7. По отношение на Обособена позиция № 134 - Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид 
монофилен с размер 3/0 дължина 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм, при ориентировъчно количество 2 

дузини и предложената от участника единична цена от 43,34 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 86,68 лв., а не посочената от участника 86,69 лв.; 

 20.8. По отношение на Обособена позиция № 137 - Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид 
монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 35-37 мм, при ориентировъчно 

количество 10 дузини и предложената от участника единична цена от 46,63 лв., стойността за Обособена 

позиция, която се получава е 466,30 лв., а не посочената от участника 466,32 лв.; 
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 20.9. По отношение на Обособена позиция № 138 - Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид 
монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 25-27 мм, при ориентировъчно 

количество 5 дузини и предложената от участника единична цена от 44,61 лв., стойността за Обособена 

позиция, която се получава е 223,05 лв., а не посочената от участника 223,07 лв.; 

 20.10. По отношение на Обособена позиция № 139 - Нерезорбируем конец от поливинилфлуорид 
монофилен с размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с режеща игла 1/2 кръг 35-37 мм, при ориентировъчно 

количество 5 дузини и предложената от участника единична цена от 47,28 лв., стойността за Обособена 

позиция, която се получава е 236,40 лв., а не посочената от участника 236,38 лв.; 

 20.11. По отношение на Обособена позиция № 141 - Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с 
размер 0 дължина на конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло, при 

ориентировъчно количество 30 дузини и предложената от участника единична цена от 108,76 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 3 262,80 лв., а не посочената от участника 3 262,90 лв.; 

 20.12. По отношение на Обособена позиция № 142 - Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с 
размер 0 дължина на конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 50-52 мм, при ориентировъчно количество 25 

дузини и предложената от участника единична цена от 108,76 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 2 719,00 лв., а не посочената от участника 2 719,08 лв.; 

 20.13. По отношение на Обособена позиция № 143 - Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с 
размер 1 дължина на конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 39-42 мм, с усилено тяло, при 

ориентировъчно количество 20 дузини и предложената от участника единична цена от 114,63 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 2 292,60 лв., а не посочената от участника 2 292,53 лв.. 

Коректно изчислените стойности на Обособени позиции №№ 120, 121, 125, 127, 128, 129, 134, 137, 138, 

139, 141, 142 и 143 са посочени в Приложение № 2 към настоящия протокол. 

Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 146, 150, 157, 159, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 

185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195 и 196 участникът е предложил цени, които са с повече от 20 на сто по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 146, 150, 157, 159, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 

194, 195 и 196, в срок до три работни дни от датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-

ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

21. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „ГЮС” ООД по 
отношение на Обособените позиции, за които участва е и допуснат в откритата процедура, комисията установи 

следното: 

21.1. Относно Обособени позиции с №№ 28 и 31 участникът е представил ценови предложения, които 
не съответстват на условията на Възложителя. Предварително зададено условие на Възложителя е 
предлаганата цена да бъде закръглена до втория знак след десетичната запетая. Видно от представените за 
горецитираните Обособени позиции ценови предложения, предложените цени за единица мярка са съответно 

0,064 за Обособена позиция № 28 и 0,059 за Обособена позиция № 31. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно реши да предложи участника „ГЮС” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в 
откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 28 и 31. 

Комисията установи, че всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за 

които е допуснат да участва, са в съответствие с условията на Възложителя. 

 

22. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за Обособените позиции, за които участва и за които е допуснат в откритата процедура, 
комисията установи следното: 

  22.1. По отношение на Обособена позиция № 141 - Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с 
размер 0 дължина на конеца 70-90 см, loop, с кръгла игла 1/2 кръг 42-45 мм, с усилено тяло, при 

ориентировъчно количество 30 дузини и предложената от участника единична цена от 88,60 лв., стойността за 

Обособена позиция, която се получава е 2 658,00 лв., а не посочената от участника 2 658,60 лв.; 

 22.2. По отношение на Обособена позиция № 157 - Резорбируем конец от полигликолова киселина с 
размер 0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 40-45 мм, при ориентировъчно количество 50 
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дузини и предложената от участника единична цена от 58,98 лв., стойността за Обособена позиция, която се 

получава е 2 949,00 лв., а не посочената от участника 2 959,00 лв.. 

Коректно изчислените стойности на Обособени позиции №№ 141 и 157 са посочени в Приложение № 2 

към настоящия протокол. 

Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 

участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 

установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 79, 141, 143 и 146 участникът е предложил цени, които са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 
участника цени за Обособени позиции №№ 79, 141, 143 и 146, в срок до три работни дни от датата на 

получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
23. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 29, 111, 141, 156, 158, 159, 160, 164, 166, 168 

и 171, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 

останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции №№ 29, 111, 141, 156, 158, 159, 160, 164, 166, 168 и 171, в срок до три работни дни от 

датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

Комисията приключи своята работа в 19:30 часа. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ........................................................... 
          /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1…………………………………… 
            /Светозар Петков/ 

 

 

   2………………………………… 
   /Красимира Димитрова-Кирова/ 

    

 

    3................................................... 
       / гл. м.с. Румяна Желязкова /  

 

     

    4..................................................... 
            /д-р Недко Тодоров/ 


